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2012 : een welverdiend succes voor onze groepering ! 
 
De Belgische Betongroepering heeft de wind in de zeilen. 
Wat we tijdens het voorbije jaar al aanvoelden, heeft zich bevestigd in de resultaten: 2012 was een uitzonderlijk jaar 
voor onze groepering.  
 
Sinds enkele jaren zijn de vormingsactiviteiten van BBG een vaste waarde geworden: onze klassieke cursussen 
Betontechnologie lopen gesmeerd en de nieuwe cursussen van vorig jaar waren een succes. 
In het totaal werden in vijf jaar, vijf nieuwe cursussen ontwikkeld om een antwoord te bieden aan de verwachtingen 
van de sector : 
 

• Basiskennis 
• Proeven op beton 
• Betonwegen 
• Certificatie van beton 
• Zelfverdichtend beton 

 
Deze inspanning om ons vormingsaanbod uit te breiden heeft resultaat gehad. In vier jaar is het aantal deelnemers 
aan de diverse cursussen gestegen met 50 % ( van 198 deelnemers in 2009 naar 309 in 2012) 
 
De nieuwe cursussen van de BBG vullen de gevestigde cursussen aan en zijn bestemd voor geïnteresseerden met 
voorkennis over beton en met ervaring in het vakgebied. Zo biedt de cursus “Certificatie en kwaliteitsbeheersing van 
beton” (georganiseerd in samenwerking met SECO en CRIC-OCCN) aan de deelnemers een diepgaande kennis over 
de certificatie en kwaliteitscontrole van stortklaar beton. De cursus over zelfverdichtend beton leidt naar een grondige 
kennis over dit type beton, met bijzondere aandacht voor de wetenschappelijke grondbeginselen (reologie, hydratatie, 
microstructuur, duurzaamheid…) en voor de praktische aspecten (materialen, meng- en storttechnieken, case-
studies, normen, voorschriften…) 
 
De toename van het aantal cursussen gaat gepaard met een voortdurende aandacht van onze medewerkers voor de 
kwaliteit ervan, wat bevestigd wordt door ons Qfor-label. 
 
In 2012 werden ook onze nevenactiviteiten aangewakkerd. 
De werfbezoeken wisten 130 bezoekers te trekken naar drie zeer verscheiden projecten (de sluis van Lanaye, het 
GEN te Genval, het crematorium Hofheide) 
De studiedagen verzamelden 297 deelnemers rond drie boeiende onderwerpen; bekistingen, vezelbeton en 
zelfverdichtend beton. 
 
De medewerking van BBG aan het Betonica-project heeft het mogelijk gemaakt om een reeks films te realiseren over 
proeven op beton en over de toepassing van de verschillende cementen. Deze films, samen met verscheidene 
vormingsmodules, worden binnenkort online gezet op de website www.betonica.be . Een bezoek aan deze website is 
een echte aanrader. 
 
Ten slotte heeft de aanpassing van onze structuur eind 2011 geleid tot de oprichting van twee nieuwe commissies: 
“Concrete Day” en “Workshops & Visits”. De nieuwe structuur heeft het voorbije jaar haar doeltreffendheid bewezen. 
 
Ik wil iedereen bedanken die alles in het werk heeft gesteld om van de cursussen, werfbezoeken, studiedagen en de 
Concrete Day een succes te maken en die op een of andere manier heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en het 
goede functioneren van de Groepering. 
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BELGISCHE BETONGROEPERING 
 
 
 
Rol en objectieven : 
 
De Belgische Betongroepering werd opgericht in 1980. Zij heeft als doel al diegenen die belangstelling hebben voor de toepassing 
van beton in de bouw samen te brengen. Zij doet dit met het oog op het valoriseren, delen en verspreiden van alle opgedane 
ervaring en kennis van dit materiaal in al zijn aspecten. 
 
De Betongroepering wenst dus hét trefpunt te zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in beton. Zij heeft zowel ‘steunende’ als 
‘werkende’ leden. De werkende leden komen uit de volgende groepen en instellingen: 
 

- universiteiten en hogescholen;  
- administraties van nationale en regionale overheden; 
- technische instellingen (onderzoekscentra, controlebureaus, …); 
- beroepsverenigingen van aannemers; 
- beroepsverenigingen van industriëlen. 

 
Om de representativiteit in de Groepering te verzekeren is de Raad van Bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van al deze 
groepen en instellingen.  
 
De Groepering beoogt in het bijzonder: 
 

- de onderzoeksactiviteiten van haar leden op het vlak van de eigenschappen, de samenstelling, de fabricage en het 
verwerken van beton aan te moedigen; 

- de verspreiding van de onderzoeksresultaten en van alle wetenschappelijke, technische en economische informatie over 
beton te stimuleren. Zij doet dit met behulp van publicaties en door het opzetten van conferenties, cursussen, 
studiedagen, bezoeken, studiereizen en tentoonstellingen; 

- de coördinatie van de Belgische vertegenwoordiging in de internationale instellingen die zich met beton bezig houden 
(zoals fib, ECSN) te verzekeren. 

 
 
 
Drie actieve commissies in 2012  
 
Naast het Directiecomité en de Raad van Bestuur zijn er drie commissies actief in de BBG:  
 

- de Commissie Vorming, voorgezeten door Lucie Vandewalle 
- de Commissie Concrete Day, voorgezeten door Eddy Fostier 
- de Commissie Werfbezoeken / Studiedagen, voorgezeten door Robert Gheysens. 
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LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (op 31.12.2012) 
 
 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden. De namen aangeduid met (*) maken ook deel uit van het Directiecomité.  
 
VOORZITTER: 
 
J. Apers, (*) ir. arch. 
 
 
ONDERVOORZITTER: 
 
L. Taerwe (*), prof. dr. ir., UGent, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek 
 
 
BESTUURDERS: 
 
A. Beeldens, dr. ir. / Onderzoeker, OCW (Opzoekingscentrum voor de wegenbouw)  
 
D. Cartage bvba, vertegenwoordigd door D.Cartage, ADEB/VBA 
 
L. Courard, prof. dr. ir, ULg, Dpt ArGEnCo, Secteur GeMMe 
 
B. De Blaere, Directeur, BCCA  
 
M. Denayer (*), Directeur Engineering Department , CFE, Secretaris-generaal BBG  
 
E. Fostier (*), Schatbewaarder BBG, Directeur Afdeling Beton, CCB Italcementi Group, voorzitter Commissie Concrete Day  
 
R. Gheysens (*), ir. , voorzitter Commissie Workshops & Visits 
 
F. Goes, Gedelegeerd Bestuurder, Goes NV  
 
G. Henriet, Hoofdingenieur, UCL – FSA -- Laboratoire du Génie Civil 
 
A. Jasienski (*), Directeur, FEBELCEM 
 
A. Lambrechts, Head R&D of Building Products, Bekaert  
 
B. Lebon, Directeur-generaal, CRIC/OCCN 
 
R. Lorent, Technical, Health & Safety Advisor FEDIEX 
 
P. Magera, Business Unit Manager Concrete Benelux, Sika, voorzitter FIPAH  
 
S. Staquet, Laboratoire du Génie Civie, BATir  
 
G. Van den Bogaert, Ondervoorzitter NAV 
 
L. Vandewalle (*), prof. dr. ir. KULeuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, voorzitter Commissie Vorming 
 
K. Van Haut, Gedelegeerd bestuurder, Van Haut N.V. 
 
J. Vantomme, prof. dr. ir., Departement Bouwkunde en Materialen, Koninklijke Militaire School 
 
M. Van Put, Managing Director, Arcadis Belgium 
 
J. Vyncke (*), Directeur Onderzoek en Innovatie, WTCB 
 
H. Wanzeele, Directeur, Freyssinet Belgium N.V. 
 
 
MEDEWERKERS: 
 
A. Kastelis (*), Coördinator Vorming  
 
P. Hardy (*), Raadgevend ingenieur betontechnologie 
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J. Crosiers, Administratief assistente 
 
 

ENKELE BELANGRIJKE GEGEVENS  
 
 
 
AANTAL / NOMBRE Taal/Langue 2009 2010 2011 2012
  
Leden / membres      
 Individuele leden / Membres individuels  94 123 112 163 
 Bedrijfsleden / Membres collectifs  19 26 25 21 
      
Verkochte handboeken ‘betontechnologie’      
Manuels de ‘technologie du béton’ vendus      
 Franstalige versie / version française  73 84 43 80 
 Nederlandstalige versie / version néerlandaise  699 397 387 477 

      
Deelnemers / Participants      

      
A Concrete Day  903 780 703 684
      

B Cursussen / Cours      
 Cours de technologie du béton  FR 29 20 20 25 
 Cursus Betontechnologie NL 56 45 25 41 
 Cours connaissance de base sur le béton  FR 20 2 25 19 
 Cursus Basiskennis van beton NL 43 34 38 32 
 Routes en béton  FR 20 20 20 21 
 Cursus Betonwegen NL 30 30 30 31 
 Cours pour les laborantins – Essais sur béton FR  13  10 
 Cursus proeven op beton voor laboranten NL   44 30 
 Cours certification du béton prêt à l’emploi FR    25 
 Cursus certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton NL   25  
 Cours Forem / Polygone de l’eau FR    15 
 Cursus Zelfverdichtend beton NL    60 
 TOTAAL Cursussen  198 185 237 309 

  
C Studiedagen - Journées d’études   
 Cyclus Eurocodes 2010-2011 NL 100 60 60  
       Cycle Eurocodes 2010-2011 FR  30 30  
 «Connaissez-vous les bétons armés ? » FR   70  
 Concrete Innovation Forum – 4e ed. FR / NL   91  
 Béton et construction durable FR   75  
 Béton à ultra hautes performances: l’avenir du béton structurel? FR   96  
 Bekistingen  NL   114  
 Coffrages  FR    52 
 Vezelbeton  NL    118 
 Zelfverdichtend beton  NL    127 
 TOTAAL Studiedagen – Journées d’études 100 90 536 297
      
D Werfbezoeken – Visites de chantier      
        Liefkenshoekspoortunnel in de haven van Antwerpen       100   
        Ecluse de Lannaye FR    63 
 RER à Genval FR    12 
 Crematorium Hofheide NL    55 
 TOTAAL Werfbezoeken   0 100 0 130 
  

  
Totaal deelnemers A+B+C+D 1201 1155 1476 1420
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OPLEIDING 
 
 
 
 
In 2012 werden de volgende cursussen georganiseerd:  
 
 
 
Beton Technologie 
 
Het doel van de cursus is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het 
verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk, de controle en de duurzaamheid van beton komen uitvoerig aan bod. 
De cursus bevat tevens een inleiding over wegenbeton, speciale betonsoorten en de bekisting. Samen met het verschaffen van 
kennis wordt er naar gestreefd algemeen inzicht te creëren in alle aspecten (en hun interrelatie) die de betonkwaliteit beïnvloeden. 
 
Basiskennis van beton 
 
Deze cursus moet de deelnemers toelaten om een basiskennis over het materiaal beton te verkrijgen. Op een vereenvoudigde 
manier komen alle aspecten van de betontechnologie aan bod.Hij richt zich voornamelijk tot de nieuwkomers in de sector, al dan 
niet betrokken bij het productieproces of toepassingen van beton. De cursus beoogt het verwerven van basiskennis over de 
bestanddelen, de samenstelling, de eigenschappen, de duurzaamheid, het voorschrijven, de controle en certificatie en het 
verwerken van beton.  
 
Betonwegen 
 
Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van betonwegen. Hij vormt 
een onmisbare aanvulling voor iedereen die te maken heeft met betonwegen. De verschillende facetten van betonwegen komen 
erin aan bod : verhardingen in platenbeton, in doorgaand gewapend beton en bestratingen in betonstraatstenen, de samenstelling 
van beton voor de wegenbouw, het onderhoud en de herstelling van het wegdek, esthetische bekledingen in gekleurd uitgewassen 
beton en in printbeton, cementgebonden funderingen.  
 
Proeven op beton voor laboranten  
 
In deze cursus worden op een systematische manier alle aspecten met betrekking tot controleproeven op vers en verhard beton 
overlopen. De deelnemers verwerven hierdoor uitgebreide kennis over de verschillende proeven, uitgevoerd in een betoncentrale 
of betonfabriek en vereist als onderdeel van de BENOR certificatie voor beton. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan 
statistische aspecten, analyse en interpretatie van resultaten, nauwkeurigheid van metingen en veiligheidsaspecten. 
 
Certificatie en kwaliteits beheersing van stortklaarbeton 
 
Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van certificatie en 
kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton, waardoor ze in staat zijn een kwaliteitssysteem in de praktijk op te zetten.Tevens vormt 
deze cursus een onmisbare aanvulling voor iedereen die in het kader van zijn professionele activiteiten in aanraking komt met 
aspecten van kwaliteit en certificatie en die zijn kennis betreffende de bestaande reglementering en achterliggende gronden wenst 
te verbeteren.  
 
 
Zelfverdichtend beton (SCC) 
 
Het doel van de cursus Zelfverdichtend beton is het bijbrengen van een meer gespecialiseerde kennis betreffende zelfverdichtend 
beton, met aandacht voor de fundamentele wetenschappelijke basis (rheologie, hydratatie, microstructuur, duurzaamheid …) en 
voor praktische aspecten (materialen, mengtechnieken, storttechnieken, gevalstudies, normen en voorschriften …). 
 
 
 
 
U vindt hier een korte omschrijving van alle opleidingen. Voor meer informatie over de inhoud en de vereisten m.b.t elke cursus, 
verwijzen wij u naar onze website: www.betongroepering.be. 
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LABEL Q FOR 
 
 
In 2010 verkreeg BBG het Qfor (“quality formation”)-label voor drie jaar.  
 
Dankzij het Qfor-label is de Groepering in het Waalse en Vlaamse gewest officieel erkend als vormingsorganisatie en kunnen de 
bedrijven gebruik maken van opleidingscheques en de KMO-portefeuille.  
 
 

Cursus   
 
Plaats 
 

Deelnemers Slaag 
%  

Gemiddelde 
score Periode 

Technologie du béton FR Naninne 25 60% 
 

 
69% sept - dec 

Betontechnologie NL Gent 41 70% 59% feb-juni 

Base béton 
 FR Liège 19 100% 

 
 

69% feb - mei 

Basiskennis van beton NL Leuven 32 82% 
 

 
70% sept - dec 

Routes en béton - New FR Naninne 21 _ 
 

Nvt sept-dec 

Betonwegen NL Gent 31 _ 
 

Nvt okt - nov 

Certification du béton 
 

FR Naninne 25 83 % 
 

 
72% janv-mei 

Laborantins  FR Bruxelles 10 _ Nvt nov-dec 

Laboranten NL Mechelen 30 _ 
 

Nvt nov - dec 
 

Forem Polygone de l’eau FR Verviers 15 _ 
 

Nvt dec 

Zelfverdichtend  beton NL Gent 60 _ 
 

Nvt nov 

TOTAL   309  
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WERFBEZOEKEN EN STUDIEDAGEN 
 
 
 
Werfbezoeken 
 
Werfbezoek aan de GEN-werf te Genval en Rixensart op 23 mei 2012  
 
De GEN-werven van Genval en Rixensart bevinden zich op spoorlijn 16 tussen Brussel en Namen. TUC RAIL breidt er momenteel 
de bestaande lijn uit tot vier sporen. In Genval gaat het om een vak met een totale lengte van 3 km.  
 
 
Werfbezoek aan de sluis van Lanaye donderdag 6 september 2012  
 
Het sluizencomplex gelegen aan de grens tussen België en Nederland, wordt ‘le bouchon’ (de stop) van Lanaye genoemd. Deze 
drie sluizen, die dateren uit de jaren 1960, voldoen niet meer aan de eisen van de huidige, groeiende binnenscheepvaart tussen 
Luik en Rotterdam. Een vierde, grotere sluis wordt gebouwd schrijlings op Nederlands en Waals grondgebied. 
 
 
Werfbezoek aan het crematorium "HOFHEIDE" vrijdag 5 oktober 2012 
 
Het nieuwe crematorium te Holsbeek is een opmerkelijk gebouw. Het heeft een gesloten monolithisch volume in zichtbeton dat zich 
als een imposante sarcofaag uitstrekt over het landschap. Het zichtbeton heeft dezelfde kleur als de omliggende aarde waardoor 
het crematorium vergroeid lijkt met zijn omgeving. Het eenvoudige volume bevat een complex programma, toegankelijk gemaakt 
met een helder circulatiepatroon. De ogenschijnlijke eenvoud verhult een vernuftige betonnen structuur en ware 
betontechnologische hightech. 
 
 
Studiedagen 
 
BEKISTINGEN - ONTWERP EN UITVOERING 
 
Dankzij de samenwerking met het WTCB kon deze studiedag, die op 31 mei door BBG georganiseerde werd, doorgaan in 
Limelette. 
 
Bekisting is onmisbaar voor de realisatie van de meeste betonconstructies. 
De bekisting is sterk bepalend voor het uiteindelijke uitzicht van de constructie en is dikwijls de grootste kostenfactor. 
Bij het ontwerp en de uitvoering van een doeltreffende bekisting komt heel wat kijken: materieelkennis, betontechnologie, stabiliteit 
en sterkte, werkorganisatie, veiligheid… Een brede technische kennis is bijgevolg noodzakelijk, aangevuld met de lessen uit 
ervaring en praktijk. 
Tijdens de studiedag zijn al deze aspecten aan bod gekomen: een eerste reeks lezingen handelden over de basiskennis en in een 
tweede deel werden de praktische uitvoering en de resultaten toegelicht.  
 
 
VEZELBETON VOOR CONSTRUCTIEVE TOEPASSINGEN 
 
Deze studienamiddag had plaats op 28 november 2012 in de Brabanthal te Leuven en werd georganiseerd door BBG en WTCB 
met de steun van ie-net en Betonic@. Vezelversterkt beton heeft reeds heel wat toepassingen en kan ondertussen het betonstaal 
in een aantal toepassingen gedeeltelijk of volledig vervangen, zoals in industrievloeren, prefab elementen, brugdekken, 
tunnelwanden, ... Zowel voor het ontwerp, de kwaliteitscontrole, het aanbod en de levering op de werf is er de afgelopen jaren heel 
wat veranderd.  
 
 
ZELFVERDICHTEND BETON IN DE PRAKTIJK 
 
Deze studienamiddag had plaats op 21 maart 2012 in het Labo Magnel te Gent en werd georganiseerd door BBG en WTCB met 
de steun van ie-net en de Technologische Dienstverlening “Prestatiegerichte betonsoorten in hybride constructies”. 
Het gebruik van zelfverdichtend beton blijft gestaag groeien in de betonsector. Niet alleen bij de prefab bedrijven, maar ook op de 
werf worden mooie toepassingen gerealiseerd. Op deze studiedag maakte BBG een stand van zaken op en werden voordelen en 
moeilijkheden geïllustreerd aan de hand van enkele getuigenissen uit de praktijk.  
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CONCRETE DAY 2012 
 
 
 
18 oktober 2012 
Flanders Expo Gent 
 
684 deelnemers – 27 standhouders 
 
 
Programma 
 
 

 
12.00 –14.00 

 
Bezoek expo, demonstration area en career area 
 

 
12.00 – 13.45 
 

 
Opening met broodjeslunch  

 
13.45 – 14.00 

 
Verwelkoming door Jef Apers, voorzitter van de GBB  
 

 
14.00 – 16.00 

 
Workshops: 
4 reeksen van 7 workshops lopen parallel. Zij handelen over 4 thema’s met betrekking tot  

• milieu & duurzaamheid  
• bouwprojecten in de Gentse regio 
• betontoepassingen 
• architectuur 

 
 
14u30 – 17..00 

 
Infobeton Student Contest 
Doorlopend testen van betonbalkjes gemaakt door studenten Bouwkunde of Architectuur 
 

 
16.45 – 18.15 

 
Workshops 
De tweede reeks workshops eindigt met de voorstelling van de "Studieprijs" (prijs voor het beste 
eindwerk van universiteiten en hogescholen) 
 

 
17.00 

 
Prijsuitreiking 

• Infobeton Student Contest 
• BBG Studieprijs 

 
 
18.15 – 21.00 

 
Cocktail  
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Workshops 
 
 

  MILIEU & DUURZAAMHEID 
DURABILITE & ENVIRONNEMENT 

 

BOUWPROJECTEN IN DE 
GENTSE REGIO 

PROJETS DE CONSTRUCTION à 
GAND 

APPLICATIONS 
BETON 

TOEPASSINGEN 
 

ARCHITECTURE
ARCHITECTUUR 

14:00  BEFIB 2012  BEFIB 2012 Compte 
rendu de la récente conférence 
RILEM sur les bétons renforcés de 
fibres  
 
Ir B. Parmentier, Chef de Division 
Centre Scientifique et Technique 
de la Construction (CSTC), Division 
Structures 

De geboorte van een nieuw 
ziekenhuis AZ Maria 
Middelares  
 
Prof. dr. ir. Pascal Verdonck, 
Algemeen directeur AZ Maria 
Middelares   

“Evaluating existing concrete 
structures using adjusted partial 
factors” 
 
Dr. ir. Robby Caspeele, Postdoctoraal 
Onderzoeker Universiteit Gent , 
Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek 
 

Inleiding: ir.‐arch. Geert Michaux
Adviseur NAV, de Vlaamse 
Architectenorganisatie  
 
Case Study 1 
Woning in architectonisch beton – 
Edingen 
arch. Tom Vanhaelen Willebroek 
Reflecties  
Johnny Verscheure Prefadim 

14:30  Economisch wapenen met  
FEM : ja, het kan!  
 
Geert Goossens, CEO‐ BuildSoft 
 

Het project R4‐Zuid sluit de 
ring van Gent 
 
ir. Stefaan Danhieux, Directeur 
Antwerpse Bouwwerken nv en 
Projectdirecteur THV R4‐Gent 
 

CONSTRUSOFT
SOFTWARE 
 
 

Architectonisch beton  
Jef Marinus, Manager Verenigingen 
FEBE 
Inzicht in het voorschrijven van 
architectonisch beton 
 
• Beschikbare bestekken en 

ondersteunende documenten  
• Aandachtspunten bij het 

voorschrijven  
• Mogelijkheden, Afwerkingen 

en beperkingen 
• Kostprijs bepalende factoren  
• Rol van de architect tijdens de 

uitvoering  
15:00  Praktische invulling van NBN B15‐

100: analyse duurzaamheid van 
beton via het Equivalent Concrete 
Performance concept 
 
Maykel Roelen, Commercial 
manager GEOS 
 

Vernieuwing station Gent‐
Sint‐Pieters 
 
Ir. Luc De Vylder, 
Departementshoofd Stabiliteit 
– Infrastructuur Eurostation 
 

"En route vers la certification des 
mélanges à base de liants 
hydrauliques" 
 
Sylvie Smets, Responsable Organisme 
de Certification CRIC‐OCCN 
Olivier Germain, Chef de Service Essais 
a.i.CRIC‐OCCN 

Vervolg Architectonisch Beton  
Suite Béton architectonique 
 
Jef Marinus, Manager Verenigingen 
FEBE 
 
 

15:30  Les superplastifiants PCE : la 
solution idéale pour les dallages 
industriels en béton poli 
 
Paul Magera en tant que président 
de la FIPAH  

Het nieuwe Arteveldestadion
 
Ing. Maarten Mattijs, 
projectleider ERGON 
 
 

Case study :Betonnen sokkels voor 
een windmolenpark in de Baltische 
zee, een opdracht van de Groep Jan 
De Nul: een uitdaging voor maatwerk 
in stortklaar beton  
 
Nick De Roeck, Project director Jan De 
Nul et Alain Vanden Meersschaut, 
Product manager Inter‐Beton 
 

Case Study 2 
HassaPorta ‐ Hasselt  
ir. arch. Paul Donné ‐ Senior Partner 
architect Jaspers&Eyers ‐ Hasselt  
Balkons voor HassaPorta   
Ing. Boudewijn De Nys ‐ Technisch 
Directeur ‐ Eurobeton  
 

16:00  
à 
16:45 

Pause  Pause  Pause Pause 15 min  

Wit cement en gekleurd beton ‐
Belang van wit cement voor de 
voorschrijver  
Finesses van wit cement 
Toepassingsdomeinen  
 
Yves Mattaigne ‐ Account Manager 
White Cement S.A. Cimenteries CBR 

16:45  Vorst‐dooiweerstand van 
betonverhardingen : theorie en 
praktische voorbeelden 
 
ir. Luc Rens, Raadgevend Ingenieur 
Infrastructuur FEBELCEM en dr. ir. 
Anne Beeldens, Onderzoeker OCW 

De KBC Arteveldetoren
 
Amer BITAR 

Les défis de la conception d’ouvrages 
d’art et les nouvelles solutions 
logicielles 3D 
 
SCIA  
 

Case Study 3 
 School "Het Egeltje"  
 
arch. Gert Cuypers (zaakvoerder 
Cuypers & Q ‐ Antwerpen)  
Composiet panelen ‐innovatieve 
opbouw van sandwichpanelen  
Michel Catteau ‐ General Manager 
Verheyen Beton ‐ Arendonk 
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17:15  Les indicateurs de durabilités des 
matériaux bétons. Un moyen 
pour l’entrepreneur de choisir et 
de construire des bâtiments 
durables.  
 
Alexandre Dulière ‐ Technical 
Advisor Eco‐responsibility CBR  
 

Vlaams Administratief 
Centrum 
VAC (Vlaams Administratief 
Centrum Gent): de la 
structure complexe à la 
complexité d’exécution 
 
ir.  Luc Demortier, Adm. du 
Bureau Greisch et ir. Baudouin 
Schuermans, responsable de 
Projet Bureau Greisch 

Vlakke plaatvloeren met behulp van 
breedplaatvloeren. 
 
Ir. ing.Tom Molkens STUBECO 
 
 

Experimenteren met beton: 
Scheiden en verbinden  
 
ir. Hans Köhne ‐ Marketing en 
Communication manager 
Cement&Betoncentrum ‐ 's 
Hertogenbosch  
Uitnodiging tot vernieuwend 
ontwerpen 
 

17:45   L ’écluse de Lanaye, un projet 
intégré 
  
Xavier Farina – Concrete 
Technologist ‐ Engineering 
Department BESIX 
 
 

STUDIEPRIJS – 
PRIX D‘ETUDES  

TMS Conactive procesbesturing 
Efficiënte beton productie met 
slimme procesbesturing  
 
Rob Verburg, Directeur TM 

Betonbouwconcepten & EPD
 
ir.arch. N. Naert, Raadgevend 
Ingenieur Febelcem 
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WEDSTRIJDEN EN PRIJSUITRIJKINGEN IN 2012 
 
 
 
Studieprijs 2012 
 
De Belgische Betongroepering heeft, net zoals de voorgaande jaren, haar Studieprijs uitgereikt. De Groepering wil hiermee het 
meest verdienstelijke eindwerk bekronen dat werd ingediend aan een Belgische universiteit of industriële hogeschool in de 
studierichting burgerlijk bouwkundig ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel bouwkundig ingenieur. De laureaat krijgt 
een certificaat en een geldsom van 1.250 euro. 
 
Inzendingen 
 
Universiteiten 
 

Titel Naam Promotor Nominatie 

 
Etude et détermination de la composition de 
bétons durcis  
 

 
Arnaud Launoy - ULB, Service BâTir  

 
prof. B. Espion  

 
Mechanische karakteristieken van 
zelfverdichtend beton op jonge leeftijd. Een 
potentiële uitbreiding van Eurocode2 
 

 
Sofie Nullens - KUL, Bouwkunde 
 

 
prof.dr.ir. 
L. Vandewalle 

 
x 

 
Analyse en haalbaarheidsstudie van een 
innovatief lichtgewicht composiet 
bekistingssysteem voor betonnen balken 
  

 
Sven De Sutter & Jules Vankevelaer - VUB, 
Vakgroep Mechanica van Materialen en 
Constructies (MEMC) 

 
prof.dr.ir. 
T. Tysmans 
begeleider: O. 
Remy 

 
x 

 
Validatie van een nieuw systeem voor het 
voorspannen van staaldraad-
polymeercomposieten 
 

 
Robin Timmermans - KUL, Bouwkunde 

 
prof.dr.ir. 
L. Vandewalle 

Winnaar 

 
Tentative de fixation du CO2 dans les blocs de 
béton à base de fibres végétales et granulats 
recyclés 
 

 
Véronique Parmentier - Ulg, Faculté des 
Sciences Appliquées 
 

 
prof. L. Courard 

 

 
Scheurevolutie van betonconstructies met 
extern opgelijmde composiet-wapening 
 

 
Silke Puystiens - VUB, Vakgroep 
Architectonische Ingenieurswetenschappen 

 
prof.dr.ir. J. 
Wastiels 

 
x 

 
 
Hogescholen 
 

Titel Naam Promotor Nominatie 

 
Gebruik van toevoegsels ter verbetering van de 
vorst-dooi weerstand van gekleurd wegenbeton 
 

 
Geert Lauwereijssens & Tom Tielemans - 
Artesis Antwerpen, Industriële Wetenschappen 

 
dr.ir. B. Craye & 
J. Stoop 
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Leden van de jury 
 
− prof. dr. ir. Lucie Vandewalle, KULeuven, voorzitter Commissie Vorming BBG  
− prof. dr. ir. Anne Beeldens, OCW 
− prof. dr ir Luc Courard, ULg, Dpt ArGEnCo  
− prof. dr. ir. Geert De Schutter, UGent  
− ir. An Hannaert, FEBE  
− Ms. Eng. Pascale Hardy, BBG 
− Ir Maria Kastelis, CRIC-OCCN 
− ir. Caroline Ladang, SECO  
− ir. Peter Minne, KaHo St.-Lieven  
− Ir Valérie Pollet, WTCB  
− ir. Marc Spegelaere, KHBO Oostende  
− prof. dr ir Stéphanie Staquet, ULB, Service BATir 
− dr. ir. Ann Van Gysel, Lessius Mechelen - Campus De Nayer  
− prof. dr. ir. John Vantomme, Koninklijke Militaire School  
− ir.-arch. Jef Apers, voorzitter BBG  
 
 
 infobeton Student Contest  
 
De Belgische Betongroepering organiseerde op haar Betondag van 18.10.2012 de vijfde uitgave van deze door infobeton.be 
gesponsorde studentenwedstrijd. Het doel van de wedstrijd bestaat erin om beton te maken dat het best voldoet aan opgelegde 
voorwaarden. 
 
De opdracht in 2012: Simply the Best (ratio)  
 
Maak twee betonnen proefstukken met de beste verhouding tussen (hoge) breuksterkte en (kleine) massa. 
De proefstukken worden op de Betondag gewogen en vervolgens gebroken met een driepuntsbuigproef. 
 
 
De teams voor de Infobeton Student Contest: 
 

1. Team "CNLB" van de VUB/ULB met Andreea Ursache, Florentin Serdenciuc, George Nechita en Vlad Lipciuc  
2. Team "Poutrix" van UGent met Anthony Heirbaut, Tom Vanden Berghe, Matthias Van Campen, Shana Vanhaute en 

Sahin Monserez 
3. Team "KHBO" van KHBO met Lukas Minnebo, Tom Henderyckx, Zeger Sierens, Glenn Strypsteen 
4. Team "HEPL" - Master in industriële wetenschappen Bouw met Xavier Sap, Maxime Pirotte, William Denoncin, Gilles 

Samson, Julien Delince 
5. Team "HEPL" - Master in industriële wetenschappen Meetkunde met Ariel Baele, Xavier De Graef, Nicolas Delhez, 

Maxime Furnémont et Nicolas Letesson 
6. Team "KAHOSL" met Pieter Ballieu en Bram Vandekerckhove 
7. Team “HoGent” onder leiding van Sara Korte 

 
 
De winnaars 
 
Eerste plaats (1500 € ) : Team Poutrix 
 
Tweede plaats (1250 € ) : Team HoGent  
 
Derde plaats (1000 € ) : Team KHBO  
 



16 
 

 
 

 
NATIONALE SAMENWERKINGEN 

 
 
 
infobeton.be 
 
infobeton.be is in 2001 ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen een aantal zusterorganisaties met beton als 
gemeenschappelijke passie. Het platform telt vandaag 8 leden: FEBE, FEBELCEM, FEDIEX, FIPAH, FedBeton, IMPORGRASA, 
ZEEGRA en BBG. Zijn belangrijkste taak bestaat uit de promotie en de herwaardering van beton in al zijn vormen. Deze promotie 
gebeurt voornamelijk via de website en ook door middel van deelname aan salons en beurzen, door publicatie van technische en 
promotionele documenten en via partnerships, o.a. met het NAV.  
 
 
TI-KVIV/BBG 
 
In 2001 hebben de Belgische Betongroepering (BBG) en het Technologisch Instituut (TI-KVIV) een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend. Hierin engageren beide verenigingen zich om elkaar te informeren over hun initiatieven en die eventueel gezamenlijk 
uit te werken.  
 
 
Betonic@: Beton Informatiecentrum 
 
Met het samenwerkingsproject Betonic@ slaan vier partijen de handen in elkaar om betontechnologie het digitale tijdperk in te 
loodsen. Via het Betonic@-project wordt een optimale doorstroming van informatie naar de betonsector beoogd. Samenwerking 
tussen kennispartners en inzet van digitale hulpmiddelen spelen daarbij een centrale rol. 
 
De partners FEBELCEM, infobeton.be, BBG en WTCB zullen ondermeer de basis leggen voor een gemeenschappelijke digitale 
betonbibliotheek en zullen digitale hulpmiddelen ontwikkelen ten behoeve van vorming op maat van specifieke doelgroepen.  
 
De resultaten van Betonic@ zouden toegevoegde waarde moeten bieden op het vlak van informatieverspreiding, promotie, 
innovatie, vormingsinitiatieven, ondersteuning en stimulering van adviesacties. 
 
EFRO Vlaanderen en de provincie Limburg steunen dit project. De Vlaamse regering zorgt via het Hermesfonds voor 
cofinanciering. 
 
 

INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN 
 
 
Fédération Internationale du Béton (fib) 
 
De huidige Belgische leden van de fib-delegatie zijn : 
 
Voorzitter : prof. dr. ir. L. Taerwe 
Afgevaardigde :  ir. arch. J. Apers 
Plaatsvervangers :  ir. J.F Cap 
 ir. J. Vyncke. 
 
De BBG is het Belgische lid van de ‘Fédération Internationale du Béton’ en organiseert de vertegenwoordiging van België in de 
verschillende commissies en werkgroepen van fib. De werken en de publicaties van fib, zoals fib-news, het tijdschrift Structural 
Concrete en de technische bulletins worden zo toegankelijk voor de Belgische professionals uit de bouwwereld.  
 
De Belgische bijdrage wordt gefinancierd door de volgende organisaties en bedrijven: Ergon / FEBE / FEBELCEM / Freyssinet 
Belgium / Ronveaux / Seco / UGent / WTCB. 
 
 
ECSN (European Concrete Societies Network) 
 
Dit netwerk groepeert gelijkaardige groeperingen uit diverse Europese landen (België - Duitsland - Finland - Frankrijk - Groot-
Brittannië - Ierland - Italië - Nederland – Noorwegen - Oostenrijk - Tsjechië - Zweden) met als doel ervaringen en informatie uit te 
wisselen in het domein van promotie en gebruik van beton. 
 
Om de twee jaar organiseert ECSN de ‘European Award for Excellence in Concrete’. Deze tweejaarlijkse betonprijs beloont 
gerealiseerde werken in twee categorieën, namelijk ‘Gebouwen’ en ‘Civiele werken’.  
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